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Voorwoord 

 

Het eerste jaar na de fusie van ASWA Welzijn en SWD tot Cadanz Welzijn was er op alle fronten veel 

werk aan de winkel. Iedereen die bij de organisatie betrokken is wordt er door geraakt. Het 

uitvoerende werk zoals we dat met de gemeente hebben afgesproken, is doorgegaan, soms in 

aangepaste vorm door Covid-19. Maar door de fusie zoeken we binnen Cadanz Welzijn naar de 

gezamenlijke waarden, normen en cultuur. Het loslaten van het oude en het ontdekken van het 

nieuwe is een bijzonder proces dat langzaam maar zeker, stap voor stap, een stevig fundament van 

de nieuwe organisatie vormt.  

 

In het inhoudelijk jaarverslag wordt uitgebreid verslag gedaan over de activiteiten die Cadanz Welzijn 

in 2021 heeft uitgevoerd. In deze jaarrekening verantwoorden we de financiële gang van zaken in 

2021.  

Er gebeurde veel in 2021 wat van belang is voor het goed functioneren van de organisatie . 

 Gekozen is om de organisatorische indeling van de SWD te behouden. Medewerkers van ASWA 

Welzijn zijn ingevoegd in bestaande teams of vakgroepen en er is één nieuwe vakgroep ontstaan. 

o Er zijn drie gebiedsteams voor alle medewerkers die in het gebied werkzaam zijn (de 

voormalige gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum),  

o Er is een team bedrijfsvoering voor de hele gemeente Eemsdelta 

o Er zijn acht inhoudelijke vakgroepen en drie vakgroepen bedrijfsvoering waar collega’s elkaar in 

het werk steunen en zichzelf en het werk kunnen ontwikkelen. 

Voor alle medewerkers was dit in meer of mindere mate een andere manier van werken dan 

voorheen. Gedurende het jaar heeft iedereen er zijn draai in gevonden. 

 Het team bedrijfsvoering heeft in 2021 onder hoge druk goed gepresteerd. Het eerste fusiejaar 

vroeg om veel bedrijfsmatige aanpassingen. Daarnaast moest een team gevormd worden en 

werden taken om organisatorische redenen deels anders verdeeld. Het thuiswerken wegens de 

pandemie maakte dit proces nog ingewikkelder.   

 Beide stichtingen hadden uiteraard interne beleidsafspraken, maar voor de nieuwe organisatie is 

het nodig om dit opnieuw te beschrijven. Er is een start mee gemaakt in 2021. Dit proces zal naar 

verwachting in 2022 zijn afgerond. 

 Doordat beide directeuren van de fusiepartners aan Cadanz Welzijn verbonden bleven is er een 

Raad van Bestuur. Dat werkte goed, niet in de laatste plaats omdat zij al een intensieve 

samenwerkingsrelatie hadden. Er is een heldere taakverdeling afgesproken. 

 De nieuwe Raad van Toezicht is in januari 2021 met vier leden van start gegaan. Door maandelijks 

met elkaar te overleggen in dit eerste jaar hebben zij elkaar en de organisatie beter leren kennen. 

Hierdoor kunnen zij hun advies- en toezichthoudende rol steeds beter uitvoeren. 

 Het Aswa- gebouw, de locatie Waddenweg en De Kajuit hebben in 2021 de nodige aandacht 

gevraagd in het kader van de versterkingsopgave. Cadanz Welzijn heeft een visie op huisvesting 

opgesteld zodat op basis daarvan in de toekomst keuzes kunnen worden gemaakt of een 

programma van eisen kan worden gemaakt. 

 Sociaal werk is als cruciaal beroep aangemerkt door de overheid in het kader van Covid-19. Dat 

betekent dat de medewerkers wel naar kantoor of op huisbezoek mochten als thuiswerken door de 

overheid werd verplicht of geadviseerd. Medewerkers hebben daar hun weg in gevonden, passend 

bij hun eigen situatie en de vraag van de inwoner die live contact niet altijd op prijs stelde. In dit 

jaarverslag is te lezen hoe zij hier mee om gingen in specifieke situaties. 

 Er werkten bij Cadanz Welzijn in 2021 gemiddeld 53 medewerkers. In 2021 zijn er 16 nieuwe 

medewerkers gekomen: 2 in verband met ziektevervanging, 12 ter vervanging van vertrekkende 

collega’s en twee vanwege het verwerven of uitbreiden van opdrachten. De vertrekkende 

medewerkers verlieten de organisatie omdat zij elders een mooie kans zagen, omdat zij met 

(vervroegd) pensioen gingen of omdat de arbeidsovereenkomst niet verlengd werd. 

 



Jaarrapport 2021 
4 

 

 

 De gemeente Eemsdelta en Cadanz Welzijn werken veelvuldig en goed samen op verschillende 

terreinen. Door de fusie van de gemeente met ingang van 1 januari 2021 waren er gedurende het 

hele jaar de nodige veranderingen. Dat leidde doorgaans niet tot grote problemen. Belangrijkste 

uitzondering daarop was verlenging van de opdracht van projecten die geen onderdeel zijn van de 

reguliere opdracht. Uiteindelijk is het goed gekomen, maar voor een behoorlijk aantal medewerkers 

is het tot vlak voor kerst spannend geweest of zij vanaf januari nog werk hadden. Omdat dit een 

onwenselijke situatie is, gaan Cadanz Welzijn en de gemeente in gesprek over hoe dit in de 

toekomst kan worden voorkomen. 

 

Het is in alle opzichten een bijzonder jaar geweest. Gezien de omstandigheden (zoals alle gevolgen 

van onze eigen fusie, de fusie van de gemeenten, Covid-19, de komst van nieuwe medewerkers) kijkt 

de Raad van Bestuur met een positieve blik terug op 2021. 

 

De Raad van Bestuur heeft er grote waardering voor dat de werkzaamheden in alle teams goed zijn 

uitgevoerd en collega’s elkaar hebben gevonden en samen gezocht hebben naar de nieuwe manier 

van werken.  

Tot slot mag de rol en grote inzet van onze vrijwilligers niet onbenoemd blijven. Het sociaal werk kan 

zonder hen niet plaatsvinden. Ook op deze plek spreken wij naar hen onze waardering uit. 

 

Raad van Bestuur 

Nynke Walstra 

Ester Lohuis 
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Bestuur verslag 

 

Algemeen 

Stichting Cadanz Welzijn is op 1 januari 2021 opgericht. De stichting is bij de Kamer van Koophandel 

ingeschreven onder nummer 41011915. 

Cadanz Welzijn hanteert een Raad van Toezicht model. 

Missie 

Cadanz Welzijn is een actieve en ondernemende organisatie voor sociaal werk in de gemeente 

Eemsdelta in het noordoosten van de provincie Groningen. Wij werken in Eemsdelta aan een 

samenleving waar iedereen mee kan doen en een bijdrage levert, omdat ieder mens telt.  

 

Vanuit deze missie ondersteunen wij inwoners bij hun (hulp)vragen zowel individueel als 

groepsgewijs. Daarbij is het uitgangspunt altijd wat mensen zelf willen en zelf kunnen, alleen én 

samen. 

 

Middelen 

De uit de missie voortvloeiende werkzaamheden worden mogelijk gemaakt door verstrekte opdrachten 

van o.a.: Gemeente Eemsdelta, Gemeente Het Hogeland, Gemeente Oldambt, Onderwijsinstellingen( 

basis en voortgezet), Vrijwilligersorganisaties, Nationaal Programma Groningen, Commissie 

Bijzondere Situaties, Fondsen. 

Raad van Bestuur 

De organisatie wordt bestuurd door de Raad van bestuur, die wordt gevormd door Mevr. E. Lohuis, en 

Mevr. N. Walstra. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen 

van de stichting en voor de continuïteit, waaronder wordt begrepen het uitzetten van beleid, strategie 

en het zorgen voor de realisatie daarvan. 

Raad van Toezicht 

Conform de Governancecode Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, houdt de Raad toezicht op 

de doelrealisatie van de organisatie, het integraal toezicht op het beleid van de Raad van bestuur, 

verleent goedkeuring aan strategische beslissingen en bewaakt het maatschappelijke belang van de 

organisatie. 

De Raad van Toezicht bestaat per balansdatum uit: Dhr. B, Stuurwold, Mevr. N. Liefers en Mevr. B. 

Buma en Dhr. F. Vinke. Dhr. F .Vinke maakt per de vergadering van 16 februari 2022 geen deel meer 

uit van de RvT.  

 

Corona crisis 

De corona crisis heeft ook in 2021 een ingrijpende invloed gehad op de uitvoering van de 

werkzaamheden door de medewerkers. 

De groepsactiviteiten zijn voor een groot deel afgelast en de medewerkers hebben hun 

werkzaamheden middels de in 2020 ontwikkelde methoden weer opgepakt. Met behulp van telefonie, 

mail en sociale media maar ook door de straat op te gaan om zo in contact te komen met de inwoners 

van de gemeente Eemsdelta. 

Tijdens het opmaken van de jaarrekening zijn de meeste maatregelen weer opgeschort en zijn de 

werkzaamheden weer als vanouds opgepakt. 
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Jaarrekening 

In de jaarrekening zijn het exploitatieoverzicht over 2021, de geconsolideerde balans per 1 januari 

2021, de balans per  31 december 2021, de begroting 2021 alsmede het exploitatieoverzicht over 

2020 en de balans per 31 december 2020 van de fusiepartners. Voorts zijn toelichtingen opgenomen 

bij het exploitatieoverzicht 2021 en de balans per 31 december 2021. 

Het exploitatieoverzicht sluit met een positief saldo van   € 98.848,- 
Het eigen vermogen per 31 december 2021 bedraagt 
bestaat uit:  Algemene Reserve    € 381.548,- 
  Bestemmingsreserve    € 615.561,- 
  Te bestemmen resultaat   € 230.731,- 
 

Begroting 2022 

De begroting sluit met een positief resultaat van   €      12.272,- 
De verwachte baten incl. financiële baten en lasten bedragen  € 3.532.100,- 
De verwachte uitgaven bedragen     € 3.519.828,- 
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Personeel en vrijwilligers 

Personeel 

2021 is een jaar wat een hoog personeelsverloop heeft gekend.  

Bij de start van 2021, per 1 januari 2021, kende Cadanz Welzijn een personeelsomvang van 39,3 fte. 

Per 31 december 2021 bedroeg dit 39,8 fte. 

In de loop van het jaar zijn 16 medewerkers vertrokken naar elders en 1 medewerker is helaas na 2 

jaar ziekte uit dienst gegaan. 

In de loop van 2021 zijn 17 nieuwe medewerkers onze geledingen komen versterken.  

De personeelsopbouw per 31 december 2021 was als volgt: 

 aantal vrouw man gemiddelde 
leeftijd 

Bedrijfsvoering 14 10 4 54,9 

Primair Proces 39 29 10 44 

 

Medewerkers van Cadanz Welzijn werken vanuit vakgroepen. Dit geldt zowel voor bedrijfsvoering als 

voor het primair proces. Overkoepelend zijn er gebiedsteams voor het primair proces en is 

bedrijfsvoering een apart team. 

Cadanz Welzijn kent de volgende vakgroepen: 

Primair Proces: 

AMW, Financiële Dienstverlening, Inburgering en integratie, Jeugd en jongeren, Opbouwwerk, 

Opvoeden en opgroeien, Ouderen en mantelzorg en Participatie. 

Bedrijfsvoering: 

Financieel, HRM, ICT, Secretariaat/receptie, Communicatie en Facilitair. 

Ziekteverzuim 

Het ziekteverzuim % kwam in 2021 voor Cadanz Welzijn uit op 6,5% 
Het ziekteverzuim binnen de gezondheids- en welzijnszorg is 6,3% (3e kwartaal 2021) 
Het ziekteverzuim over geheel Nederland 4,6% (3e kwartaal 2021) 
 

  

6,5% 6,3%

4,6%

%

Ziekteverzuim

Cadanz Welzijn Gezondheids- en Welzijnszorg Nederland
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Vrijwilligers 

Om onze werkzaamheden succesvol uit te kunnen voeren heeft Cadanz Welzijn onder andere de 

beschikking over een grote groep enthousiaste vrijwilligers. 

Deze vrijwilligers zetten zich in binnen de volgende vakgroepen: 

 

Vakgroep 
Aantal 
vrijwilligers 

Bedrijfsvoering 1 

Financiële Dienstverlening 17 

Inburgering en integratie  10 

Jeugd en jongeren 3 

Ouderen en mantelzorg 107 

Opvoeden en opgroeien 4 

Opbouwwerk 25 

Participatie 81 

Totaal vrijwilligers 248 
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Resultaat 

Zoals blijkt uit de staat van baten en lasten bedraagt het resultaat: € 230.732 

Teneinde inzicht te geven in de ontwikkeling over 2021 volgt hierna een overzicht gebaseerd op de 

staat van baten en lasten over 2021 met ter vergelijking de begroting over 2021. 

Lasten zijn hierbij uitgedrukt als percentage van de som van de bedrijfsopbrengsten. 

 

 realisatie   begroting  

 2021 %   2021 % 

      
Projecten structureel    2.077.196      58,9      2.063.739      54,5  

Projecten incidenteel    1.254.376      35,6      1.458.688      38,5  

Personeel         70.471        2,0            5.000        0,1  

Huisvesting       101.567        2,9         133.200        3,5  

Repro          4.238        0,1           17.800        0,5  

Buffet         20.106        0,6         111.275        2,9  

          

Bedrijfsopbrengsten    3.527.955    100,0      3.789.702    100,0  

      
Projecten structureel       100.721        2,9         145.860        3,8  

Projecten incidenteel         95.919        2,7         240.398        6,3  

Personeel    2.371.940      67,2      2.907.620      76,7  

Sociale lasten       344.093        9,8                 -           -    

Huisvesting       166.000        4,7         173.050        4,6  

Organisatiekosten       147.515        4,2         212.199        5,6  

Afschrijvingen         46.841        1,3           44.036        1,2  

Repro          6.452        0,2           23.800        0,6  

Buffet         13.059        0,4           28.000        0,7  

          

Bedrijfslasten    3.292.540      93,3      3.774.963      99,6  

      
Financiële baten/lasten          4.684        0,1            1.600        0,0  

          

      

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering       230.731        6,5            13.138        0,3  
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Balans per 31 december 2021 
    

(na resultaatbestemming)     

 per per  per per 

Activa 31-12-2021 1-1-2021 31-12-2020 31-12-2020 

    Cadanz SWD ASWA 

     
Materiële vaste activa     

     
Bedrijfsgebouwen en terreinen      237.259       240.931                -         240.931  

Inventaris      106.118       110.865         35.852         75.013  

Vervoermiddelen        13.524         17.479                -           17.479  

Automatisering hard- en software        32.026         22.076         22.076   

     

      388.927       391.351         57.928       333.423  

     
Vlottende activa     

     

Voorraden               -             7.331                -             7.331  

     

     

     
Debiteuren      207.693       126.777         99.683         27.094  

Vooruitbetaalde bedragen        64.715           5.781           5.781                -    

Nog te ontvangen bedragen      366.920       196.402         61.745       134.657  

Belastingen en premies sociale     
 verzekeringen             687              687  

     

      639.327       329.647       167.209       162.438  

     

     

Liquide middelen   1.568.652    1.422.534    1.155.665       266.869  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Totaal activa   2.596.906    2.150.863    1.380.803       770.059  
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Balans per 31 december 2021     
(na resultaatbestemming)     

 per per  per per 

Passiva 31-12-2021 1-1-2021 31-12-2020 31-12-2020 

    Cadanz SWD ASWA 

     
 Eigen vermogen      

     
 Vrij vermogen        381.548        282.699        278.128            4.571  

 Bestemmingsreserves        615.561        483.679        261.030        222.649  

     

       997.109        766.378        539.158        227.219  

     

 Voorzieningen      

     
 Groot onderhoud        110.748        110.748                 -          110.748  

 Loopbaanbudget          51.341          53.823          34.230          19.593  

 Ziektevervanging          37.453          47.813          47.813                 -    

 Fusiekosten          10.377          27.750          27.750                 -    

     

       209.920        240.134        109.793        130.341  

     
 Langlopende schulden      

     
 Hypothecaire lening Rabo 998          83.218          91.362                 -            91.362  

 Hypothecaire lening Rabo 662          65.401          72.662                 -            72.662  

     

       148.619        164.024                 -          164.024  

     
 Kortlopende schulden      

     
 Crediteuren          52.896          35.765          24.841          10.924  

 Belastingen / premies SV en pensioen        134.591        176.521        116.154          60.367  

 Overige schulden          93.649        158.078          57.543        100.535  

 Verlofuren        111.414          63.216          40.873          22.343  

 Vooruit ontvangen bedragen        848.708        546.749        492.443          54.306  

     

    1.241.257        980.328        731.853        248.475  

     

     

Totaal passiva    2.596.906     2.150.863     1.380.803        770.059  
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Exploitatierekening          

 Realisatie  Begroting  Realisatie  Realisatie  Realisatie 

     Cadanz  SWD  ASWA 

 2021   2021   2020   2020   2020 

          

Subsidie 
  
2.077.196   

  
2.063.739   

  
1.975.626   

  
1.739.693       235.933  

Overige bedrijfsopbrengsten 
  
1.278.721   

  
1.587.763   

  
1.676.711       835.243       841.468  

          

                   

Som bedrijfsopbrengsten 
  
3.355.917   

  
3.651.502   

  
3.652.337   

  
2.574.936   

  
1.077.401  

          

          
Projectkosten     209.699       414.258       649.831       105.525       544.306  

Personeelskosten 
  
2.645.562   

  
2.902.620   

  
2.456.838   

  
2.012.663       444.175  

Huisvestingskosten       64.432         39.850         65.378         65.378    
Afschrijvingen       46.841         44.036         38.396         16.503         21.893  

Organisatiekosten     153.968       235.999       322.280       182.470       139.810  

          

                   

Som bedrijfslasten 
  
3.120.502   

  
3.636.763   

  
3.532.723   

  
2.382.539   

  
1.150.184  

          

BEDRIJFSRESULTAAT     235.415          14.738        119.615        192.398         -72.783  

          
Financiële baten/lasten        -4.684          -1.600          -2.535          -1.641             -894  

          

RESULTAAT UIT GEWONE                   

BEDRIJFSVOERING     230.731          13.138        117.079        190.756         -73.677  

          
Mutaties 
bestemmingsreserves     131.883           4.155         55.322         61.826           6.504  

          

RESULTAAT       98.848          17.293          61.757        128.930         -67.173  

          

          

Mutaties bestemmingsreserves            

          
Onttrekkingen          
Deskundigheidsbevordering         8.055          
Projecten en activiteiten       12.994          

          
Dotaties          
Projecten en activiteiten       57.931          
Huisvesting       70.000          
Investeringen inventaris ICT       25.000          
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 

Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde 

grondslagen voor financiële verslaggeving. 

Schattingen 

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt 
de leiding van de stichting zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen 
zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het 
vereiste inzet noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de 
bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekening 

posten 

Vergelijking met voorgaand jaar 
De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven 
ten opzichte van het voorgaande jaar. 

 

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

Algemeen 

Voor zover niet anders vermeld worden de posten in de balans gewaardeerd tegen nominale 
waarde. 

Materiële vaste activa 

De waardering van de materiële vaste activa geschiedt tegen historische uitgaafprijs, onder 
aftrek van eventueel daartoe ontvangen investeringssubsidies of andere bijdragen. Over 
het saldo wordt lineair afgeschreven. Deze afschrijvingen zijn gebaseerd op de geschatte 
economische levensduur. 

Vorderingen 

De vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde, waar nodig onder aftrek van een 
voorziening voor mogelijke oninbaarheid. 

Liquide middelen 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking. 

Bestemmingsreserves 

Voor toekomstige uitgaven waarbij naar verwachting niet in externe financiering kan worden 
voorzien worden door het bestuur middelen afgezonderd ter dekking van deze uitgaven. 
De omvang van de bestemmingsreserves is gebaseerd op een schatting van de te 
verwachten uitgaven. De bestemmingsreserves worden doorgaans gemuteerd vanuit de 
resultaatverdeling. 

Voorzieningen 

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op 
de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen 
noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. 
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die 
noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen, tenzij anders vermeld. 
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Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 
Dit is meestal de nominale waarde. 

 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Algemeen 

Uitgangspunt bij het bepalen van het resultaat is de toepassing van het continuïteitsbeginsel. 
De baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop deze betrekking 
hebben, onverschillig of zij tot ontvangsten en uitgaven in dat verslagjaar 
hebben geleid. Baten worden slechts genomen voor zover zij op de balansdatum zijn 
gerealiseerd. Lasten waarvan de oorsprong in het boekjaar ligt, worden in de jaarrekening 
verwerkt, indien zij bekend zijn op het moment van het vaststellen van de jaarrekening. 

Personeelsbeloningen 

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de 

arbeidsvoorwaarden 

verwerkt in de staat van baten en lasten. 

Pensioenregelingen personeel 

De voor het personeel geldende pensioenregelingen worden gefinancierd door afdrachten aan 
de pensioenuitvoerder PFZW. De verschuldigde premie wordt als last in de Staat van Baten en 
Lasten verantwoord. Als de reeds betaalde premiebedragen de verschuldigde premie overtreffen 
wordt het meerdere opgenomen als overlopend actief voor zover er sprake zal zijn 
van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde 
premies. 

Projecten 

Voor projecten met een korte doorlooptijd worden de kosten en bijbehorende opbrengsten 
verantwoord in het jaar van afronden van het project. 
Voor langlopende projecten, waarbinnen meerdere deelprojecten zijn te onderscheiden, vindt 
toerekening van de kosten en opbrengsten plaats naar rato van afronding van deelprojecten. 

Afschrijvingen 

De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van de verwachte economische 
levensduur. Op aanschaffingen in het verslagjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven. 

Waarderingsgrondslagen WNT 

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector 

(WNT) heeft de stichting zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als 

normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd. 
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Toelichting op de Balans     

     
Activa toelichting 31-12-2021 1-1-2021 31-12-2020 31-12-2020 

     Cadanz   SWD   ASWA  

     
MATERIËLE VASTE ACTIVA     

     
Bedrijfsgebouwen en terreinen     

Stand begin boekjaar        240.931         240.931                  -           240.931  

Investeringen                 -       

Afschrijvingen           -3.672        

     
Stand einde boekjaar        237.259         240.931                  -           240.931  

     
Inventaris     
Stand begin boekjaar        104.887         104.887           35.852           69.035  

Investeringen          25.931     
Afschrijvingen         -18.491     
- desinvestering           -6.209        

     

Stand einde boekjaar        106.118         104.887           35.852           69.035  

     
ICT- hard - en software     

     
Stand begin boekjaar          28.053           28.053           22.075             5.978  

Investeringen          22.442     

Afschrijvingen         -18.469        

     
Stand einde boekjaar          32.026           28.053           22.075             5.978  

     

     
Vervoermiddelen          17.479           17.479                  -             17.479  

Investeringen                 -       

Afschrijvingen           -3.955        

     
Stand einde boekjaar          13.524           17.479                  -             17.479  

     

     
VLOTTENDE ACTIVA     

     

VOORRADEN                 -               7.331                  -               7.331  

     
VORDERINGEN     

     

Debiteuren        207.693         126.777           99.683           27.094  

Belastingen en premies SV                 -                 687                  -                 687  
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Activa toelichting 31-12-2021 1-1-2021 31-12-2020 31-12-2020 

     Cadanz   SWD   ASWA  

     

VOORRUITBETALINGEN     

Overige            2.956             7.922               569             7.353  

Huur Overdiep / Loppersum            3.322             3.275             3.275   
Kopieerkosten            2.818             1.938             1.938   
Diverse verzekeringen            6.551     
AON verzekeringen          45.593     
Projectkosten            3.475     

     

     

OVERIGE VORDERINGEN     

Nog te ontvangen bedragen     
- UWV AON ZW UITKERING            1.241             1.195             1.195   
- Gemeente Delfzijl           25.000           25.000   
- Gemeente Delfzijl diverse projecten             1.294             1.294   
- Gemeente Eemsdelta        297.164     
- Commissie Bijzondere Situaties          26.484             2.883             2.883   
- Gemeente Het Hogeland            5.342             9.576             9.576   
- Gemeente Midden Groningen              560     

- Belangenvereniging Zandplatenbuurt            8.306           10.511           10.511   
- Noorderpoort College            2.615     
- Netwerk Dementie Groningen            2.132     
- Oranjefonds            7.333           10.750            10.750  

- Energiebelasting          15.278             8.538              8.538  

- Tegemoetkoming inkomstenderving           52.890            52.890  

- Rente              466     
- Overig           55.126            55.126  

- Personeel            11.287           11.287    

     

        683.888         418.042         211.405         206.634  

     
LIQUIDE MIDDELEN     

     
Kas centrale huisvesting              424               419                419  

Giro betaal              238             1.077             1.077   
ING betaal     1.095.794         230.877         230.877   
Noodfonds Loppersum            1.136               736               736   
ING spaar        146.508         922.974         922.974   
RC RABO        268.748           62.596            62.596  

ING betaal Plusbus            5.814                  -                    -     
RABOspaar                 -             53.843            53.843  

ASN spaar          49.990         150.010          150.010  

         

     1.568.652      1.422.532      1.155.665         266.869  

     
TOTAAL ACTIVA     2.641.467      2.239.254      1.424.999         814.255  
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Toelichting op de Balans     

     

Passiva toelichting 31-12-2021 1-1-2021 
31-12-
2020 

31-12-
2020 

     Cadanz   SWD   ASWA  

     
EIGEN VERMOGEN     

     
Stand begin boekjaar      282.699     220.942      151.088       71.743  

Resultaat        98.850       61.757      128.930      -67.173  

         

Stand einde boekjaar      381.549     282.699      280.020         4.571  

     
BESTEMMINGSRESERVES     

     
Reserve Personeel      246.807     246.807      124.786     122.021  

Projectontwikkeling      147.590     102.653        51.655              -    

Projecten en activiteiten         22.557  

Plusbus         28.441  

Deskundigheidsbevordering        49.738       57.793        57.793   
Inventaris / ict        97.719       72.719        26.796       45.923  

Huisvesting        73.707         3.707           3.707  

     

      615.561     483.679      261.030     222.649  

     
De bestemmingsreserve projecten en activiteiten en de Plusbus zijn samengevoegd 

met de reserve Projectontwikkeling     

     

     

VOORZIENINGEN  Eind saldo  
 

Onttrekking   Dotatie   Begin  

     
Groot onderhoud      110.748              -                 -       110.748  

Loopbaanbudget        51.341      -31.686        29.203       53.823  

Ziektevervanging        37.453      -12.292          3.815       45.930  

Fusiekosten        10.377      -17.373               -         27.750  

     

      209.920      -61.350        33.018     238.251  
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Passiva toelichting     
          

     

LANGLOPENDE SCHULDEN Eindstand Aflossing Rente Beginstand 

     
LENING RABO 998        83.218         8.144          2.191       91.362  

Annuïteitenhypotheek     
5 jaar rentevast 3,4% tot 01-01-2026 en Vast maandbedrag van € 962,39  

     
LENING RABO 662        65.401         7.261          2.531       72.662  

Annuïteitenhypotheek     

5 jaar rentevast 4,2% tot 01-09-2026 en vast maandbedrag van € 808,42  

     

     

 31-12-2021 1-1-2021 
31-12-
2020 

31-12-
2020 

KORTLOPENDE SCHULDEN    Cadanz   SWD   ASWA  

     

     
CREDITEUREN        52.896       35.765        24.841       10.924  

     
BELASTINGEN EN PREMIE SV     
Loonbelasting en premies sv      128.759     172.471      114.103       58.368  

Pensioenpremie          2.442         3.211          1.212         1.999  

PAWW              13            835            835              -    

BTW          3.376               4                4              -    

     

      134.591     176.521      116.154       60.367  

     
OVERIGE SCHULDEN     
Accountant          5.748         9.601          2.901         6.700  

Huisvestingskosten huur etc.        41.141       61.697        54.279         7.417  

Organisatiekosten          4.280         4.936          1.008         3.928  

Projectkosten          7.925         5.996               -           5.996  

Diverse personeelskosten          6.966            384               -              384  

Overige              90            671           -646         1.317  

Netto salarissen          2.983   -115  
NOW-regelingen               -         49.081        49.081  

RC-verhoudingen        24.517       27.029               -         27.029  

     

        93.649     159.396        57.428     101.853  

     

VERLOFUREN      111.414       63.216        40.873       22.343  

     
VOORUITONTVANGEN 
MIDDELEN      848.708     546.749      492.443       54.306  

     

TOTAAL PASSIVA   2.596.906  
 
2.150.862   1.380.803     770.059  
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen 

Leaseverplichtingen 

De Stichting heeft per 31 december 2021 de volgende leaseverplichtingen: 

 

       

 maand bedrag einddatum     

       
Konica Minolta Copiers           326,70  1-2-2022     
Ricoh       
1 x MP401SPF        1.013,46  1-2-2022     
1 x MPC3003SPH                  -         
Mercedes Sprinter XP-358-T        1.650,00  1-3-2024     
Mercedes Sprinter G-919-BS        1.354,00  1-10-2024     

       

       

       
Nadere toelichting       

       
XP-358-T, Termijnbedrag eerste 24 maanden € 1.650,- per 
maand.     
- Na deze 24 maanden kan de bus eventueel kosteloos worden 
ingeleverd.    
Termijnbedrag tweede 24 maanden € 590,- per 
maand      
- Na deze 24 maanden kan de bus eventueel kosteloos worden 
ingeleverd    
Termijnbedrag resterende 12 maanden € 484,50.      
- Na deze 12 maanden kan de bus eventueel kosteloos worden 
ingeleverd    

       
G-919-BS       
Termijnbedrag eerste 36 maanden € 1.354,- per 
maand      
- Na deze 36 maanden kan de bus eventueel kosteloos worden 
ingeleverd    
Termijnbedrag tweede 24 maanden € 622,- per 
maand      
- Na deze 24 maanden, opvolgend aan 1e periode, kan de bus kosteloos worden 
ingeleverd.   
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Toelichting op de exploitatierekening    

    

 realisatie begroting realisatie 

 2021 2021 2020 

  Cadanz Cadanz geconsolideerd 

    
Baten    

    
Regulier    
Eemsdelta         2.021.206    
Delfzijl                   715          1.089.216   
Appingedam              55.035             653.459   
Loppersum                   240             321.063   

    

Totaal inkomsten regulier         2.077.196          2.063.739          1.975.626  

    
Incidentele opdrachten     
opdrachten derden/incidentele projecten         1.254.376          1.458.688   

    
Overige incidentele baten    
drukkerij                4.238               17.800   
buffet              20.106             111.275   

    

Totaal incidentele baten         1.278.721          1.587.763          1.676.711  

 

 

Lasten    

    

loonkosten    

- loonkosten        2.495.631         2.714.618   

- uit te betalen transitievergoeding              1.142             16.271   

- reservering loopbaanbudget            16.166             22.134   

- reservering verlofuren            48.198    

- loonkostensubsidies             -9.682    

    

overige personeelskosten    

- reiskosten woon werk            20.395             27.500   

- overige kosten              6.323    

- thuiswerkvergoeding              5.625    

- deskundigheidsbevordering            21.722             53.178   

- verzuimverzekering/voorziening ziektewet            48.551             47.500   

- arbodienst              5.956               7.000   

- wervingskosten              1.060               1.000   

- stagebaten              -5.000   

- overige personeelskosten              5.012               2.619   
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TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING    

 realisatie begroting realisatie 

 2021 2021 2020 

  Cadanz geconsolideerd geconsolideerd 

 
- werkbudget BB, Secretariaat, MT                    -                 1.800   
- loopbaanbegeleiding               9.000   
- WKR aanvullende ZVW              6.256               5.000   
- inhuur / vervangingskosten            33.997    

- uitkering verzuimverzekering/balans           -60.789    

    

totaal personeelskosten     2.645.562      2.902.620      2.456.838  

       

huisvestingskosten    
- huur/servicekosten Delfzijl            36.761             66.110   
- huur locaties            21.086             21.040   
- klein onderhoud                    -                    500   
- onderhoud jongerencentrum                    -                    250   
- overige huisvestingskosten                 298                  500   
- schoonmaakkosten                 120                     -     
- verzekeringen                    -                    500   
- verhuur ruimten           -10.000            -10.000   
ASWA                     -     
- Rente hypotheken              4.723               5.500   
- Onderhoud gebouw/tuin            11.584             15.000   
- Schoonmaakkosten              6.787             10.000   

- Energie/water            64.886             52.850   
- energiebaten           -15.278            -10.700   
- Verzekeringen              6.672             10.000   
- Belastingen              8.075    
- overige huisvestingsbaten inc. WOZ             -1.172              -7.000   
- Beveiliging/Overige huisvestingskosten              5.007               1.500   
- verhuur centrale huisvesting           -75.118          -116.200   

    

totaal huisvestingskosten           64.432            39.850            65.378  

 

Organisatiekosten    

    
bureaukosten    
- telefoon / internet            26.312             20.800   
- porti              5.147               5.800   
- drukwerk / papier              2.448               3.500   
- kopieerkosten            20.458             23.800   
- kantoorbenodigdheden              3.571               8.650   
- kantinekosten              4.562               7.000   
- ICT/onderhoud software licenties etc.            60.121             54.230   
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TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING    

 realisatie begroting realisatie 

 2021 2021 2020 

  Cadanz geconsolideerd geconsolideerd 

 

afschrijvingen    
- Inventaris            24.700             17.734   
- ICT            18.469             18.675   
- Nieuwe huisstijl (fusiekosten)                     -     
- Afschrijving gebouw              3.672               3.672   
- Afschrijving PB bus 42-PZG-8                     -                 3.955   

    
administratiekosten    
- accountantskosten            10.951             15.157   
- adm en juridische dienstverl/ondersteuning                    -                 1.000   
- salarisadministratie              7.022               6.717   

    
overige organisatiekosten    
- reiskosten dienstreizen              7.840             21.000   
- PR / voorlichting            18.646             18.646   
- vakliteratuur / documentatie                 998                  400   
- bijdragen / contributies            10.378             10.500   
- vergaderkosten                 188               1.600   
- Raad van Toezicht              2.303    
- verzekeringen              3.948             13.500   
- vrijwilligers / stagiaires              9.542             14.300   

- Tolkeninzet                 461               2.500   
- overige organisatiekosten/baten              1.996               6.900   
- WKR organisatiekosten              2.322    
- nagekomen baten en lasten           -45.247    

    

totaal organisatiekosten         200.809          280.035          360.676  

    

projectkosten regulier       

- Delfzijl             40.522            103.427   
- Appingedam            55.601             17.983   
- Loppersum              4.598             24.450   
- projectkosten derden            95.919            240.398   
- buffetkosten            13.059             28.000   

    

totaal projectkosten         209.699          414.258          649.831  

    

totaal lasten     3.120.502      3.636.763      3.532.723  

 

  



Jaarrapport 2021 
24 

 

Overige toelichtingen en vaststelling jaarrekening 

 

Instellingsgegevens 

Naam instelling   Stichting Cadanz Welzijn 

Adres:    Burgemeester Klauckelaan 16 

Postcode / Woonplaats  9902 KZ Appingedam 

Telefoon   0596 745024 

E-mail    info@cadanzwelzijn.nl  

Website   cadanzwelzijn.nl  

Bankrekeningnummer  NL42 INGB 0653 6612 15 

Kamer van Koophandel  41011915  

Fiscaalnummer   007771964 

 

Voorstel bestemming van het resultaat 

Voorgesteld wordt om voor de volgende onderdelen een bestemmingsreserve te vormen: 

- Huisvesting – toekomstig energieverbruik       € 20.000,- 

- Renoveren toiletvoorzieningen ASWA-gebouw       € 25.000,- 

- Inrichtingskosten de Kajuit, te denken valt aan ICT/Wifi, vloerbedekking, toiletten € 25.000,- 

- Thuiswerkplekken           € 25.000,- 

- Onttrekking projecten          €-12.994,- 

- Dotatie projecten          € 57.931,- 

- Onttrekking deskundigheidsbevordering        €-  8.055,- 

- Het restant zal worden toegevoegd aan de algemene reserve     € 76.643,- 

 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Er hebben geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die van invloed zijn op 

de jaarrekening 
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Bezoldiging Raad van Bestuur 

Stichting Cadanz Welzijn legt verantwoording af over de bezoldiging van de Raad van Bestuur 

conform de WNT. 

Het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de Raad van bestuur beloning en de hoogte van de andere 

bezoldigingscomponenten zijn vastgesteld door de Raad van Toezicht. 

De inschaling van de leden van de Raad van bestuur vindt plaats in één van de salarisschalen van de 

CAO Sociaal Werk. 

 

Naam  
Mevr. E. Lohuis Mevr. N. Walstra 

Functie 
directeur-
bestuurder 

directeur-
bestuurder 

Instelling Cadanz Welzijn Cadanz Welzijn 

Dienstverband 88,89% 100% 

      

Uren voltijds 36 36 

Periode  01-01 / 31-12 01-01 / 31-12 

Schaal/Trede schaal 14-13 schaal 13-11 

      

Jaarinkomen: 2021 2021 

      

Brutoloon                    76.780                     69.757  

IKB                    13.072                     11.909  

Overige kosten                      3.895    

      

Jaarinkomen                     93.747                     81.666  

       

Pensioenlasten werkgeversdeel                     10.095                       8.933  

Werkgeverslasten                          120                          120  

(ZVW, Awf, bijdrage sectorfonds)     

Belaste vergoedingen                           -                            567  

      

      

Totaal                  103.962                     91.286  
 
 
Directeur-bestuurder E. Lohuis ontving in 2020 een WNT vergoeding ad € 99.099 van Stichting 
Welzijn en Dienstverlening. 
Directeur-bestuurder N. Walstra ontving in 2020 een WNT vergoeding ad € 88.471 van de Algemene 
Stichting Welzijn Appingedam. 
 

De voorzitter van de Raad van Toezicht ontvangt een bezoldiging van € 750,- per jaar voor de leden 

geldt een bedrag van € 500,- per jaar. 

Daarnaast worden de werkelijk gemaakte kosten, zoals reiskosten etc. vergoed. 
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Vaststelling Raad van Bestuur / goedkeuring Raad van Toezicht 

 

De Raad van Bestuur stelt hierbij de jaarrekening 2021 vast. 

Appingedam: 25 mei 2022 

 

 

Mevr. E.N.M. Lohuis    Mevr. N. Walstra 

Directeur-bestuurder    Directeur-bestuurder 

 

 

De Raad van Toezicht van Cadanz Welzijn keurt de jaarrekening goed. 

Appingedam: 25 mei 2022 

 

Dhr. B. Stuurwold -     voorzitter RvT Cadanz Welzijn 

- lid remuneratiecommissie Cadanz Welzijn 

 

 

Mevr. N. Liefers  -     lid RvT Cadanz Welzijn 

- lid audit-commissie Cadanz Welzijn 

 

 

Mevr. B. Buma  -     lid RvT Cadanz Welzijn 

- lid remuneratiecommissie 
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 OVERIGE GEGEVENS 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
 

 

Aan: Het bestuur van Stichting Cadanz Welzijn 

 

 

A. Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen jaarrekening 2021 

 

Ons oordeel 

 

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Cadanz Welzijn te Appingedam gecontroleerd. 

 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte 

en de samenstelling van het vermogen van Stichting Cadanz Welzijn op 31 december 2021 en van het 

resultaat over 2021 in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor 

financiële verslaggeving en de Beleidsregels toepassing WNT. 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2021; 

2. het exploitatieoverzicht over 2021; en 

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen. 

 

De basis voor ons oordeel 

 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder de Nederlandse 

controlestandaarden en het Controleprotocol WNT. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn 

beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'. 

 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Cadanz Welzijn zoals vereist in de Verordening inzake de 

onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht 

relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 

gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 

oordeel. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 

o.a. bestaat uit: 

• Voorwoord; 

• Bestuursverslag; 

 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 

• alle informatie bevat die op grond van de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor 

financiële verslaggeving is vereist . 

 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 

verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële 

afwijkingen bevat.  

 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten volgens in Nederland algemeen 

aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en de Nederlandse Standaard 720. Deze 

werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het voor 

woorden en het bestuursverslag in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde 

grondslagen voor financiële verslaggeving. 

 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de 

jaarrekening 

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 

overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving 

en de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 

semipublieke sector (WNT). 

 

In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur 

noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van 

materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar 

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het 

bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het  



 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als 

beëindiging het enige realistische alternatief is. 

 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of 

de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 

daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 

mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 

 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs 

kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de 

economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit 

beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het 

effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

 

Op onze website en op www.nba.nl kunt u meer informatie vinden over de aard van onze 

werkzaamheden. 

 

 

 

 

Emmen, 25 mei 2022   

 

 

HD Accountants B.V. 

 

 

 

J.H. Keuter 

Registeraccountant 
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